
• Clasă energetică A+++
• Capacitate uscare: 8,0 kg
• Alb finisaj
• Tehnologia 6TH Sense
• Tehnologie pompă de căldură
• FreshCare+
• Pornire cu întârziere 1-24h
• Timp de uscare
• Delicate
• Nivele de uscare reglabile
• Program Rapid
• Bumbac Eco
• Program fibre mixte
• Articole de dimensiuni mari, speciale
• Blugi
• Articole sportive
• Antişifonare
• Bilă de împrospătare
• Indicator progres
• Motor SenseInverter
• Nivel de zgomot: 64 dB(A)
• Acţiune inversare uscător
• Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor
• Indicator LED complet filtru
• Indicator sfârşitul ciclului
• Indicator digital numărătoare inversă
• Hublou White & Silver
• Afişaj text complet tactil
• ElectronicComenzi
• Uscător de rufe Prin condesare
• Dimensiunile produsului (ÎxLxA): 849x595x649 mm
• Consum de energie anual:175 kWh/an
• Capacitate recipient 5 litri
• Tambur 120 litri
• Tambur Otel

Uscator de rufe Whirlpool cu pompa de caldura:
independent, 8,0kg - FT D 8X3WS EU

Caracteristici uscatoare independente Whirlpool: capacitate
sporita de incarcare, 7 kg. Datorita tehnologiei Al 6-lea Simt
si tamburului, hainele nu isi vor pierde din stralucire. Cu
ajutorul tehnologiei pompei de caldura, aerul este incalzit si
se reduce consumul de energie.

Tehnologia Al 6-lea Simt
6th Sense detectează automat cantitatea de rufe și
stabilește durata ciclului de uscare potrivit, garantând
nivelul de uscăciune dorit, cu optimizarea timpului și a
energiei.

FreshCare+
Țineţi îmbrăcămintea proaspătă până la 6 ore de la
terminarea ciclului. Sistemul inovator FreshCare + se
ocupă de îmbrăcămintea dvs. în interiorul uscătorului,
datorită unui control delicat al temperaturii delicat și a
unei acţiuni delicate de mișcare care păstrează
îmbrăcămintea proaspătă și împiedică mirosurile
proaste. Tratamentul FreshCare + lasă haine cu adevărat
mai proaspete și pace a minţii - chiar și după orele de la
sfârșitul ciclului. Tratamentul cu FreshCare + inhibă
proliferarea principalelor surse de miros neplacut (în
interiorul uscătorului) până la 6 ore după terminarea
uscării. Nu este compatibil cu programele destinate
articolelor de îmbrăcăminte delicată și cu niveluri de
uscare suplimentare și dulapuri.

Easy Cleaning
Scoateţi și curăţaţi cu ușurinţă filtrul în numai trei pași
simpli

Capacitate 8 kg
De acum te bucuri de mai mult spatiu datorita capacitatii
mari de uscare. Pana la 8 kg.

Silentios
Bucura-te de liniste. De acum ai rezultate de uscare cu
zgomot redus.

Clasă de eficiență energetică A+++
Eficienta energetica remarcabila. Cu clasa energetica
A+++, te bucuri de rezultate de uscare remarcabile cat si
de economisire de energie.

Interfata premium
Interfata de interactiune prietenoasa. Intuitiva si usor de
folosit.

SenseInverter Motor
Un motor cu eficienţă energetică foarte mare, care
funcţionează la viteză variabilă, permiţând performanţe
mai avansate și astfel îngrijirea specială pentru fibre.
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MAIN FEMAIN FEAATURETURESS
Grup de produse Uscator

Codul comercial FT D 8X3WS EU

Codul GTIN (EAN) 8003437602689

Tipul de construcție Independent

Tipul de instalare Independent

Suprafață de lucru detașabilă Fara

Tip de încărcare Front loader

Culoarea principală a produsului Alb

Conectarea electrică (W) 700

Curent (A) 10

Tensiune (V) 220-240

Frecvență (Hz) 50

Lungimea cablului de alimentare electrică (cm) 150

Tip de conectare Schuko

Înălțimea produsului 849

Lățimea produsului 595

Adâncimea produsului 649

Adâncimea cu ușă deschisă la 90 grade (mm) 1092

Greutate netă (kg) 44

TETECHNICAL FECHNICAL FEAATURETURESS
Programe automate Fara

Sistem de monitorizare a umidității Da

Temperatură de uscare reglabilă Fara

Indicator progres Da

Indicator digital contorizare Da

Opțiuni Pornire Întârziată Continuous

Durată max Pornire Întârziată (h) 24

Indicator filtru blocat Fara

Indicator rezervor plin Da

Uscare rapidă Fara

Funcția anti-șifonare Fara

Volum tambur (l) 120

ENERENERGGY LABELY LABEL
Clasa de eficiență energetică - NOU (2010/30 / UE) A+++

Clasa eficienta la condensare - NOU (2010/30 / UE) A

Consum energie uscător electric, încărcătură completă - NOU (2010/30 / UE) 1,42

Eficiență de condensare ponderată 91

Consumul anual de energie ponderat, uscător electric - NOU (2010/30 / UE) 175,0

Capacitatea de rufe din bumbac (kg) - NOU (2010/30 / UE) 8,0

Tip uscator Prin condesare

Nivel de zgomot (dB(A) re 1 pW) 64

Durată program bumbac la încărcătură maximă 165

Durată programul bumbac la încărcătură parțială 96

Durata programată ponderată 126

Consum de energie în modul pornit - NOU (2010/30 / UE) 1,00

Durata în modul pornit - NOU (2010/30 / UE) 15

Consum de energie în modul oprit - NOU (2010/30 / UE) 0,50
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